Pakalpojuma loterijas
“Saņem paku ar DPD un laimē velosipēdu” noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Loterija – DPD Latvija organizēta loterija “Saņem paku ar DPD un laimē velosipēdu”, kurai ir laimes
līguma raksturs un kuras dalībnieka iegūtajai balvai ir gadījuma raksturs.
1.2. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs: SIA DPD Latvija, vienotais reģistrācijas Nr.
40003393255, turpmāk tekstā – DPD Latvija, adrese Uriekstes iela 8a, Rīga, LV-1005.
1.3. Loterija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.
1.4. Loterijas norises laiks ir no 2017.gada 16.jūlija līdz 2017.gada 01.septembrim.
1.5. Loterijas dalībnieks – DPD Latvija klients – fiziska persona (Latvijas Republikas pilsonis vai
nepilsonis „Pilsonības likuma” izpratnē, vecumā no 16 gadiem, kurš reģistrēts Latvijas Republikas
iedzīvotāju reģistrā un tam ir piešķirts personas kods), kurš noteiktajā laika posmā ir iepircies kādā no
Latvijas internetveikaliem un izvēlējies saņemt paku ar DPD (var saņemt gan DPD Pickup punktā, gan
ar kurjeru visā Latvijā).

2. Laimestu fonds:
2.1. Loterijas laimestu fondu veido 1 (viens) laimests – velosipēds Capriolo Diavolo 180 EUR (viens simt
astoņdesmit euro) vērtībā.
2.2. Kopējā laimestu fonda vērtība ir 180 EUR (viens simts astoņdesmit eiro).
2.3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt ir 1:5000.

3. Piedalīšanās noteikumi:
3.1. Lai piedalītos šo noteikumu 2.1. punktā minētā laimesta izlozē, Loterijas dalībniekam no 2017.gada
16.jūlija plkst. 00:00 līdz 2017.gada 30.augusta plkst. 23:59, iepērkoties kādā no Latvijas
internetveikaliem, ir jāizvēlas saņemt paku ar DPD (var saņemt gan DPD Pickup punktā, gan ar kurjeru
visā Latvijā).
3.2. Loterijas dalībnieki izlozē piedalās automātiski, līdz ko paka izvēlēta saņemt ar DPD.

4. Laimētāju noteikšana
4.1. Loterijas laimestu ieguvēji tiks noskaidroti pēc nejaušības principa ar datorprogrammas palīdzību.
4.2. Loterijas izloze šo noteikumu 2.1. punktā minētajai balvai notiks 2017.gada 31.augustā, SIA DPD
Latvija birojā, Rīgā, Uriekstes ielā 8a.

5. Laimētāju paziņošana:
5.1. Laimējušās personas telefona numura pēdējie pieci cipari tiks publicēti mājas lapā www.dpd.lv un
DPD Latvija sociālā tīkla kontā (Facebook.com – DPD Latvija) 1 (vienas) darba dienas laikā pēc izlozes
datuma. Laimētājs tiks paziņots 01.septembrī.

6. Laimesta saņemšana:
6.1. Loterijas dalībnieks, kurš būs laimējis Loterijas izlozē, Loterijas laimestu varēs saņemt SIA DPD
Latvija birojā, Rīgā, Uriekstes ielā 8a, 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc izlozes veikšanas.
6.2. Loterijas laimestu nevar apmainīt pret citām mantām vai saņemt skaidrā naudā.

7. Pretenzijas un to izskatīšana:
7.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt rakstisku pretenziju par Loterijas norisi līdz 2017.gada
10.septembrim, iesniedzot to SIA DPD Latvija, adrese: Uriekstes iela 8a, Rīga, LV-1005. DPD Latvija
izskata iesniegto pretenziju un 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz iesniedzējam motivētu atbildi
lēmuma formā.

8. Īpašas piezīmes:
Ar loterijas noteikumiem, kurus ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, iespējams
iepazīties mājas lapā www.dpd.lv.
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